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Obrigado, Bósnia!

Autor do primeiro gol do Brasil, Marcelo é cumprimentado pela Seleção, 
que ganhou amistoso graças ao gol contra da Bósnia {pág 13}
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TCE segura nova
licitação de radares 

Medida atende à empresa que questionou o edital publicado pela Emdec Contrato em vigor vence no 
próximo dia 15 de março Prorrogação não pode ser feita e equipamentos correm risco de ser desativados {pág 02}

Sanasa rescinde contrato com Saenge, que construía
estação de elevação no Jd. Itaguassú Obra do PAC
está abandonada R$ 21 milhões já foram gastos {pág 03}

Restrição 
a caminhão
é revista

Indústria da 
região começa
2012 otimista
Primeiro balanço do ano 
mostra tendência melhor do
que do ano passado {pág 04}

Emdec promete atender 
demandas de indústrias que
têm acumulado prejuízos 

Cargas chegam a ficar 
paradas nas rodovias {pág 02}

A pedidos

Dinheiro vai
para o esgoto

Estação de elevação de esgoto vem sendo depredada: piso tem buracos; e muros, rachaduras

Como são feitos
os ‘gênios’
Especial de Educação traz 
campeões dos vestibulares {pág 08}
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Atual contrato vence dia 15 de
março Prorrogação é alternativa
O TCE-SP (Tribunal de Con-
tas de São Paulo) suspen-
deu a licitação de contrata-
ção de empresas ou consór-
cio para operação dos rada-
res e equipamentos eletrô-
nicos de Campinas.  A deci-
são foi tomada após a em-
presa Arclan  ter questiona-
do o edital. 

O atual contrato, de cerca
de R$ 800 mil/mês, vence
dia 15 de março. Caso a lici-
tação não termine até este
prazo, a Emdec disse que
“adotará medidas para ga-
rantir a segurança do siste-
ma viário.” Uma possibilida-
de é prorrogar a contratação
do serviço executado pelo
consórcio Campinas Segura.
O Metro apurou que a pror-
rogação é inviável e a Em-
dec poderá perder receita
com a desativação temporá-
ria dos aparelhos.   

Reclamações de empresá-
rios quanto às regras de
restrição de circulação de
caminhões na região cen-
tral de Campinas – em vi-
gor desde 16 de novembro
do ano passado – levaram a
Emdec a iniciar um reestu-
do do atual modelo. 

De acordo com repre-
sentantes do Ciesp/Campi-
nas, alteração gera trans-
tornos para as indústrias
localizadas nas marginais
das rodovias Anhanguera,
Bandeirantes, Santos Du-
mont, Adalberto Panzan e
Dom Pedro I – limitadas
dentro do anel externo de-
terminado pela Emdec. Os
processos logísticos das
empresas têm sido prejudi-
cados a tal ponto que os

veículos chegam a aguar-
dar no acostamento das es-
tradas à espera do horário
liberado.

Na tentativa de solucio-
nar o problema, o Ciesp e o
Sindicamp (Sindicato de
Transportes e Cargas e Lo-
gística) entregam na sexta-
feira, um projeto com as
demandas das indústrias. O
assunto já foi discutido
com técnicos da mobilida-
de urbana e a Secretaria de
Transportes.

“As empresas precisam
receber carga quase que 24
horas por dia. Com a demo-

ra, isso só gera mais custos
que vão refletir no preço fi-
nal para o consumidor”,
comenta o diretor da
Ciesp, José Nunes Filho.

A Emdec informou que
o estudo para o aperfeiçoa-
mento está sendo feito,
mas adiantou que não há
data para a alteração do
trecho.

Nos próximos dias, será
publicado no ‘Diário Ofi-
cial’ as primeiras altera-
ções em trechos que já fo-
ram avaliados pela empre-
sa anteriormente.

METRO CAMPINAS

Boa parte das empresas está localizada onde há

restrição de circulação de caminhões, segundo o Ciesp

THOMAZ MAROSTEGAN / METRO CAMPINAS

Emdec reestuda restrição de caminhão

TCE-SP suspende 
licitação de radares 

CPI na Câmara apontou irregularidades no atual contrato. Emdec nega problemas

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

426.937 multas ele-
trônicas e ma-

nuais foram emitidas
na cidade em 2010. Do
total, 117.396 foram
por amarelinhos.

Serviço

A nova licitação aumenta

de 132 para 150 os pontos

de radares na cidade

Radares

Atualmente há 40 equipa-
mentos que operam em
sistem de rodízio
Controle Eletrônico

Há 40 equipamentos de
controle eletrônico em cru-
zamentos para avanço do
sinal vermelho, parada so-
bre faixa de pedestres e ex-
cesso de velocidade. O no-
vo contrato prevê mais 10
equipamentos. 
Valor 

A Emdec informou que se-
rá o menor preço 

1
foco
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“Precisamos tirar a indústria do cinturão
central, mas não da cidade. Não
queremos prejudicar o trânsito.”
ANSELMO RISO, DIRETOR DE COMÉRCIO DO CIESP

Nomeações
vão ao MP 
O advogado Pedro
Maciel, ligado ao
PCdoB, protocolou
representação no
Ministério Público
pedindo investiga-
ção sobre a possível
compra de votos
praticada pelo pre-
feito interino Pedro
Serafim (PDT) ao
contratar assessores
indicados pelos ve-
readores. 

Maciel se baseou
numa denúncia do
PT de que o pedetis-
ta teria contrato 120
pessoas. Ele diz que
as nomeações reti-
ram a isonomia nas
eleições indiretas
marcadas para o dia
10 de abril. 

Serafim disse que
não comentaria a
representação. 

METRO CAMPINAS

ROSE GUGLIELMINETTI
METRO CAMPINAS

Cotações
Dólar

- 0,35%
(R$ 1,69)

- 0,17%
(R$ 2,28)

Euro

Bovespa Selic
(10,50%)

Salário
mínimo
(R$ 622)

+ 1,10%
(65.958 pts)



Tapetão 
recebe obras
A rodovia Professor Zeferi-
no Vaz (SP-332), o Tapetão,
recebe hoje  obras de recu-
peração e impermeabiliza-
ção do pavimento. 

O tráfego será interrom-
pido entre o km 111 e km
113 na faixa da direita da
rodovia, em Campinas. 

METRO CAMPINAS

Arquiteto é
baleado em
Barão Geraldo
O arquiteto Geraldo Ferrei-
ra Filho, de 58 anos, foi ba-
leado ontem após tentativa
de assaltona Cidade Uni-
versitária. O tiro o atingiu
quando estava na garagem
da casa. Os ladrões fugiram
sem levar  nada. 

METRO CAMPINAS

MORTE NO HOPI HARI

Engenheiro
nega falha
técnica
O engenheiro de manu-
tenção do parque Hopi
Hari, em Vinhedo, em
depoimento à polícia on-
tem, descartou a possibi-
lidade de uma falha téc-
nica ter provocado o aci-
dente no brinquedo Tor-
re Eiffel, que matou a
adolescente Gabriella
Nyshymura, de 14 anos,
na última sexta-feira.

O engenheiro – cujo no-
me não foi divulgado –
foi ouvido pelo delegado
Álvaro Santucci Noventa
Júnior. Anteontem, San-
tucci afirmou que a prin-
cipal hipótese para a cau-
sa do acidente é a de fa-
lha humana. 

O MP (Ministério Públi-
co) também instaurou in-
quérito civil para investi-
gar a segurança do Hopi
Hari para os visitantes.

O Procon (órgão de de-
fesa do consumidor) no-
tificou o parque, que terá
até sexta-feira para en-
viar documentos que es-
clareçam as causas do
acidente. METRO CAMPINAS

Obra do PAC consome
R$ 21 milhões e para

Estação apresenta paredes rachadas e buracos no piso

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

A Sanasa (Sociedade de As-
tecimento e Saneamento
S.A.) está no meio da resci-
são do contrato com a
Saenge Engenharia de Sa-
neamento e Edificações –
uma das suspeitas de parti-
cipação nas fraudes denun-
ciadas pelo MP – para a
construção da estação ele-
vatória do Jardim Itaguas-
sú, em Viracopos.  

Contratada com recur-
sos do PAC (Plano de Acele-
ração do Crescimento), a
obra iniciada em 7 de maio
de 2008 ao preço de R$
26,48 milhões – que depois
passou para R$ 29,9 mi –
deveria  ter sido concluída
em julho de 2010. 

Apesar de R$ 21,4 mi-
lhões já terem sido pagos e
a Sanasa informar que o

serviço foi realizado em
grande parte e que não está
parado, o cenário é de
abandono – paredes racha-
das, piso estourado – con-
forme o vereador Campos
Filho (DEM). O democrata
aprovou requerimento na
Câmara e convocou o presi-
dente da Sanasa para pres-
tar esclarecimentos no  dia
13. "Quero saber qual enge-
nheiro acompanhava a
obra, por exemplo". 

Segundo a assessoria de
imprensa da Sanasa, uma
nova licitação será feita
após a rescisão  para a con-
clusão da estação que cap-
tará o esgoto da região para
leva-lo até a  ETE (Estação
de Tratamento de Esgoto)
Nova América, onde será
tratado. METRO CAMPINAS

Saenge realizava a construção da
estação elevatória do Jd. Itaguassú

www.readmetro.com
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A partir de hoje, os usuá-
rios poderão medir a quali-
dade de sua conexão à in-
ternet por meio de um pro-
grama disponível nos sites
das prestadoras Oi, Net, Te-
lefônica, GVT, CTBC Tele-
com, Embratel, Sercomtel
e Cabo Telecom.  

A medida consta da Re-
solução Anatel nº 574, de
28 de outubro de 2011, da
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), que
aprovou o Regulamento de
Gestão da Qualidade do
Serviço de Comunicação
Multimídia (RGQ-SCM).  

O software de medição é
gratuito e deve estar dispo-
nível para os usuários, em
local de destaque, nos sites
das prestadoras com mais
de 50 mil acessos em servi-
ço.  As avaliações poderão
ser realizadas pelo próprio
usuário.

As prestadoras devem
ainda liberar uma cartilha
informativa contendo a des-
crição dos parâmetros de
qualidade medidos, bem co-
mo instruções sobre a cor-
reta utilização do software.

O programa permitirá
que o usuário tenha aces-
so aos resultados de cada
medição. O software deve
apresentar, no mínimo, os
seguintes parâmetros de
sua conexão à internet:

data e hora da medição,
localização, velocidade
instantânea, latência bidi-
recional, variação de la-
tência (jitter) e  taxa de
perda de pacotes.

METRO
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As indústrias da região de
Campinas começaram o
ano dando sinais de recu-
peração e aquecimento,
após a desaceleração verifi-
cada em 2011, quando o
crescimento do setor ficou
em 0,3%. 

Os dados divulgados on-
tem pelo Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São
Paulo) Campinas apontam
que, apesar dos indicado-
res de janeiro de 2012 esta-
rem todos abaixo dos nú-
meros registrados no mes-
mo período do ano passa-
do, as variáveis se mostram
positivas se comparadas
aos resultados obtidos no
segundo semestre de 2011.
A expectativa dos empresá-
rios é de que esse ano seja
de crescimento, mesmo
que modesto.

A sondagem aponta ain-

da que 56,4% das empresas
irão manter ou aumentar
os investimentos planeja-
dos esse ano.

Os setores com melhor
desempenho foram o me-
talúrgico e o eletrônico.

“O começo do ano pas-
sado ainda sentiu os refle-

xos do ‘boom’ que foi
2010, mas nos meses se-
guintes a freada da econo-
mia foi abrupta. Portanto,
esses dados mostram que
a economia ‘embicou’ de-
pois de um final de ano
muito ruim”, comenta o
diretor do Ciesp,  José Nu-

nes Filho.
Em janeiro desse ano,

foram verificadas 50 de-
missões, ante 2.250 con-
tratações no mesmo perío-
do de 2011. Esse período
não registrava dispensas
desde 2009. 

Porém, no segundo se-
mestre de 2011, época em
que a crise europeia come-
çou a impactar no país, fo-
ram 2.100 demissões. Só em
agosto foram registradas
1.350. “Mesmo tendo demi-
tido  já é uma melhora fren-
te as 550 demissões de de-
zembro”, friza Nunes Filho.

Sobre os lucros, 82%
dos empresários tiveram
lucratividade inferior ou
estável no primeiro mês
de 2012, ante 87% observa-
do no mesmo período do
ano passado.

METRO CAMPINAS

Após um ano de desaceleração, empresários começam 2012 otimistas
Crise internacional foi responsável por impacto negativo em 2011

Setores metalúrgico e eletrônico
tiveram os melhores desempenhos

THOMAZ MAROSTEGAN / METRO CAMPINAS

Indústria da região dá
sinal de aquecimento

Em números

Setor industrial da região
de Campinas:

5,1
mil

550

US$
7,4 bi

80%

PESSOAS
FORAM
CONTRATADAS
EM 2011

EMPRESAS
SÃO
ASSOCIADAS
AO CIESP
CAMPINAS

EMPRESAS
CONSIDERARAM
JANEIRO
UM MÊS DE
CRESCIMENTO
NAS VENDAS

BALANÇA
COMERCIAL
REGIONAL
EM 2011

Os motéis representam o
segundo tipo de estabele-
cimento de hospedagem
mais comum no Brasil. De
5 mil locais de hospeda-
gem nas principais capi-
tais do país, 23,5% são mo-
téis, segundo levantamen-
to divulgado ontem pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). 

No Brasil, os hotéis re-
presentam  52,1% desses
locais, enquanto as pousa-
das respodem por 14,2%
do total. Apart-hotéis,
pensões, albergues e ou-
tros são 2,9%. 

Em Fortaleza, o número
de de motéis é superior ao
de hotéis. Em termos rela-
tivos, os motéis respon-
dem por 39,3% do total
dos estabelecimentos de
hospedagem da capital
cearense.

Belo Horizonte apresen-
ta a segunda maior con-
centração de motéis em
termos relativos, com 34%
do total. Em seguida, a
aparecem Porto Alegre
(32,1%) e São Paulo
(27,2%). No Rio, o percen-

tual é de 19,6% e, em Curi-
tiba, de  12%.

A pesquisa mostra ain-
da que 43,5% dos 1.184
motéis do Brasil se en-
quandram na categoria

econômica. Os de médio
conforto representam
18,2% do total. 

Em geral, 85,5% dos es-
tabelecimentos de hospe-
dagem estão classificados
em patamares de médio e
baixo grau de conforto e
qualidade de serviços. En-
tre eles, 24,7% são consi-
derados de médio confor-
to; 37,6% são econômicos
e 23,2%, simples. Apenas
14,5% desses estabeleci-
mentos são classificados
como de luxo ou superior
muito confortável.

“A maioria dos estabele-
cimentos ainda tem pa-
drões inferiores de quali-
dade. Se considerarmos
apenas as duas classifica-
ções mais baixas, a econô-
mica e a simples, já chega-
mos a mais da metade de-
les, 61% têm padrões infe-
riores”, disse o gerente da
pesquisa, Roberto da Cruz
Saldanha.

Ao todo, o país tem
373.673 leitos disponíveis,
entre hotéis, motéis, pou-
sadas, apart-hotéis, pen-
sões e albergues. METRO

Motéis são 23% dos
locais de hospedagem

10,2%
OUTROS

14,2%
POUSADAS

52,1%
HOTÉIS

23,5%
MOTÉIS

Distribuição

Pesquisa do IBGE mostra
que o Brasil contava com
1.184 motéis em 2011

Operadoras devem oferecer a partir de hoje 
programa de medição a usuários, informou a Anatel

JOÃO BRITO/FOLHAPRESS,

Software medirá
qualidade da internet  





A violência contra a popu-
lação síria foi motivo de
mais uma reunião na ONU,
que voltou a condenar a
repressão promovida pelo
ditador Bashar al-Assad. A
alta comissária da ONU pa-
ra Direitos Humanos, Navi
Pillay, pediu um cessar-fo-
go imediato e acusou os
militares do país de atroci-
dades contra civis.

O ministro de Relações
Exteriores francês, Alain
Juppé, pediu que as 47
nações integrantes do Con-
selho estejam preparadas
para enviar uma recla-
mação formal contra a Sí-
ria para o Tribunal Penal
Internacional, com sede
em Haia, na Holanda.

Desde o último domin-
go, as forças de segurança
sírias intensificaram seus
ataques em redutos da opo-
sição. No início da semana,
a população aprovou em
referendo a proposta de

modificações na Consti-
tuição. Na prática, no en-
tanto, Assad continua com
todas as prerrogativas de
único líder do país. 

Há uma emenda que li-
mita a presidência a dois
mandatos de sete anos ca-
da um, mas a medida só se-
rá efetiva até as próximas
eleições presidenciais, pre-
vistas para 2014, o que per-
mite a Assad – há 12 anos à
frente do país – seguir no
cargo até 2028. METRO

Conselho de Direitos Humanos
pede cessar-fogo imediato na Síria

Nova Constituição aprovada 
em referendo entra em vigor

ONU condena regime Assad

Manifestantes carregam colega morto durante os protestos; violência se intensificou na Síria

GORAN TOMASEVIC/REUTERS

7,5
mil pessoas morreram
na Síria desde o início
dos confrontos entre
manifestantes e tropas
leais a Assad, segundo
a ONU. O número de
mortes estaria passan-
do de cem por dia.

Militares recebem
promoção póstuma
Os dois militares mortos no
incêndio que atingiu a Esta-
ção Comandante Ferraz, na
Antártica, no sábado, foram
promovidos ao posto de se-
gundo tenente e agraciados
com a Medalha Naval de
Serviços Distintos. O decre-
to foi publicado ontem no
“Diário Oficial” da União.

Os corpos chegaram on-
tem ao Rio de Janeiro e re-
ceberam honras militares
com a presença do vice-

presidente, Michel Temer,
e do ministro da Defesa,
Celso Amorim. A presiden-
te Dilma Rousseff garantiu
que o governo federal irá
reconstruir a estação. A
cientista da Universidade
Federal do Paraná, Lucélia
Donatti, pediu ontem que
o governo brasileiro ouça
os pesquisadores do pro-
grama antártico antes de
iniciar a reconstrução.

METRO

Mortos na Antártica recebem homenagem

J.ELOY/FUTURA PRESS

Decisão sobre liberação de venda de bebida alcoólica nos 
estádios nos jogos do mundial fica para hoje

Lei Geral da Copa prevê
meia só para os idosos

AGÊNCIA CÂMARA

A comissão especial da
Câmara dos Deputados
aprovou ontem o texto-ba-
se da Lei Geral da Copa,
que estabelece regras sob-
re a venda de ingressos,
comercialização de bebi-
das alcoólicas e garantias
aos patrocinadores. 

Os deputados ainda vão
analisar os destaques (alte-
rações), que devem ser vo-
tados em separado hoje.
Antes de ir à sanção da
presidente Dilma Rous-
seff, o texto ainda terá de
ser votado no plenário da
Câmara e no Senado.

O texto do relator Vi-
cente Cândido (PT-SP) es-
tabelece a venda de meia-
entrada apenas para ido-
sos. Além disso, haverá
300 mil ingressos a preços
populares que serão sorte-

ados entre estudantes e
beneficiários de progra-
mas de transferência de
renda.

Pessoas acima de 60
anos também serão incluí-
na chamada “categoria 4”.
e terão direito a comprar
ingressos  por US$ 25 (cer-
ca de R$ 43). 

De acordo com Cândido,
a “categoria 4” terá entra-
das a US$ 50, mas estudan-
tes, idosos e beneficiários

do bolsa-família pagarão
metade desse valor. Na “ca-
tegoria 3”, os ingressos cus-
tarão cerca de US$ 100.

O texto afasta a in-
cidência de outras leis fede-
rais ou estaduais que esta-
beleçam meia-entrada du-
rante a Copa. Entre os dez
destaques que devem ser
votados hoje estão ques-
tões polêmicas como a libe-
ração de bebida alcoólica
nos estádios. Outro ponto é
uma penalidade para quem
desistir de comprar o in-
gresso da Fifa. 

Ontem, integrantes do
Conselho Nacional de Pro-
curadores-Gerais dos Mi-
nistérios Públicos Esta-
duais foram à comissão
pedir que não fosse apro-
vada a liberação de cerve-
ja na Copa. Segundo os

promotores, a proibição
de álcool nos estádios re-
duz a violência. 

A liberação de cerveja
nos estádios é uma das
exigências da Fifa, que
tem contrato de patrocí-
nio com uma cervejaria.

METRO

300 
mil é o número de 
ingressos que serão
vendidos por 
cerca de R$ 43, 
segundo o texto 
aprovado ontem.

mundo

www.readmetro.com
QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012

06 brasil

Comissão discute 

o projeto



Ensino no exterior
de portas abertas

Confira as oportunidades de
estudo para você se dar bem {pág 10}

Intercâmbio
RENATO STOCKLER/FOLHAPRESS

ANDRÉ PORTO/METRO

EDUCAÇÃO

Mariana Vilas Boas passou
em 11 vestibulares para

medicina

Quarta-feira, 
29 de fevereiro de 2012

MMeenntteess
bbrriillhhaanntteess

Univesp entre as 
melhores faculdades

Projeto propõe mudanças no 
ensino superior à distância {pág 09}

Via internet

Conheça os estudantes 
aprovados nos vestibulares
mais concorridos do país

Sucesso desses ‘gênios’ foi
construído na infância {pág 08}
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Calouros aprovados em mais de três universidades do país contam como
foi a maratona do vestibular Dedicação e calma  ainda são fundamentais

Há menos de uma semana
na capital paulista, a calou-
ra Mariana Vilas Boas foi
aprovada em onze vestibu-
lares do curso mais concor-
rido e temido do país: medi-
cina. “Desde criança sonho
em ser médica. Ainda não
sei qual área vou me espe-
cializar, quem sabe oncolo-
gia ou pediatria”, diz a bixe-
tecaloura da FMUSP (Facul-
dade de Medicina da Usp),
universidade que escolheu. 

Quem pensa que a mi-
neira de Pouso Alegre, sul
do estado, passou horas na
frente dos livros e abando-
nou os amigos está engana-
do. “Fiz um ano de cursi-
nho, mas não me matei de
estudar. Todos os dias eu
frequentei as aulas e em ca-
sa estudava até cansar”,
conta. Por ser bolsista no
ensino médio, Mariana
sempre foi boa aluna e acre-
dita que sua dedicação na
escola foi importante para
obter tantos resultados po-
sitivos no vestibular. 

Calma e dedicação são as
dicas da caloura para quem
ainda vai encarar provas do
vestibular. “É preciso ter fo-
co, saber o que quer e não
desistir”, diz. 

Para Mariana a prova
mais difícil e cansativa foi a
da Unicamp. Por ter muitas
questões, o vestibular exige
mais atenção do aluno .  

MARIANNA PEDROZO
METRO SÃO PAULO

Onze
aprovaçõesEnquanto muitos estudan-

tes sofrem para garantir
pelo menos uma vaga em
uma universidade de pon-
ta, outros mostram uma
capacidade fora do comum
e colecionam aprovações
nos vestibulares mais con-
corridos do país. 

Cheios de orgulho e sen-
sação de missão cumprida,
os “gênios” do vestibular es-
tão cada vez mais novos.
Com uma média de 17 anos,
a maioria desses estudantes
passaram em pelo menos
quatro universidades fede-
rais e estaduais, entre elas
USP (Universidade de São
Paulo), Unicamp (Universi-
dade Esdual de Campinas) e
Unifesp (Universidade Fede-
ral do Estado de São Paulo).

A fórmula do sucesso das
mentes brilhantes não de-
pende de poderes paranor-
mais ou um QI acima da
média. Horas diárias de es-
tudo, tando no cursinho co-
mo em casa, e dedição des-
de o ensino médio são as tá-
ticas desses calouros. Man-
ter a calma durante os estu-
dos e na hora da prova é ou-
tra dica dos “gênios”. Como
os alunos se inscrevem em
inúmeras instituições, o
vestibular torna-se uma ma-
ratona sem fim. 

Experiência 
de veterano
O estudante do quarto ano de medicina da
FMUSP, Edelvan Gabano, também somou
aprovações na época do vestibular. Além de
passar na USP, o veterano garantiu vagas
em mais seis instituições, entre elas Uni-
camp, Unesp e Ufscar. 

“No primeiro semestre de aula tudo é di-
ferente, os calouros estão perdidos. Eles de-
vem ter em mente que ir bem no vestibular
não irá determinar boas notas durante o
curso”, aconselha. 

Além de se dedicar para o curso de medici-
na, o rapaz é professor de cursinho em turmas
preparatórias para medicina. Segundo Gaba-
no, dedicação e foco nos estudos são funda-
mentais para ter bons resultados no vesti-
bular. “O estudante deve conhecer seus
pontos fortes e fracos, ou seja, quais dici-
plinas encontra  mais dificuldade. Ao de-
tectar as falhas é só focar os estudos nes-
ses pontos”, enfatiza. 

Gustavo Braga não se limi-
tou às universidades nacio-
nais quando chegou a hora
de prestar o vestibular. Além
de ser aprovado em enge-
nharia elétrica pelo ITA e
medicina pela USP, o jovem
morador de São José dos
Campos, interior paulista,
foi o primeiro brasileiro a
garantir uma vaga na impor-
tante Universidade Harvard,
nos Estados Unidos. 

“Sempre tive facilidade
em exatas e gosto muito de
estudar. Desde o Ensino Fun-

damental participei de
Olimpíadas de Conhecimen-
to em matemática, física,
química e biologia”, conta o
estudante,  que ganhou mais
de 50 medalhas nascompeti-
ções nacionais. 

Para acumular vitórias,
ele estudava em casa mais
de cinco horas por dia. “Co-
mo o conteúdo cobrado nas
competições era universitá-
rio, aprendi cedo grande
parte das disciplinas cobra-
das pelo vestibular”, explica
o calouro que foi o primeiro

brasileiro a ganhar a Olim-
píada Internacional de Físi-
ca, realizada na Tailândia no
ano passado.  

Até mudar para os EUA
em agosto deste ano, onde
promete se dedicar à gra-
duação de física ou enge-
nharia, Gustavo irá cursar o
primeiro semestre do curso
de medicina da FMUSP (Fa-
culdade de Medicina da
Usp). “Vou aproveitar para
aprender disciplinas que
não terei no curso de física
em Harvard”, conta. 

Rumo a Harvard

Gustavo Haddad Braga

Idade: 17 anos
Total de vestibulares prestados: 3 no Brasil e 6 no exterior
Total de aprovações: nas universidades nacionais o estudante foi aprovado
pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), pelo IME (Instituto Militar de
Engenharia) e USP (Universidade de São Paulo). Até agora, no exterior, ele foi
aprovado na Universidade de Harvard, Estados Unidos. Vale lembrar que ele
ainda aguarda os outros resultados. 

Conquistas de gênio 
Idade: 19 anos
Curso: medicina
Total de vestibulares 

prestados: 11
Total de aprovações: oito universidades públicas e três particulares. Entre elas, USP, Unicamp, Fane-
ma, UFMG, UFTM, Unirio e Universidade Federal Fluminense.  

Universidade escolhida: FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) 

Mariana Vilas Boas



Falta de tempo e oportuni-
dade não são mais descul-
pas para fugir do diploma
universitário. Um novo pro-
jeto de lei do governo do Es-
tado de São Paulo pretende
criar uma nova universida-
de com cursos de graduação
à distância, ou seja, nada de
sala de aula, lista de presen-
ça, trote ou trabalhos em
grupo. Se a proposta for
aceita,  a Univesp (Universi-
dade Virtual do Estado de
São Paulo) deixará a partir
de julho, de ser apenas um
programa de ensino de en-
sino do governo e passará a

integrar a lista de faculda-
des públicas do país. 

Ao ampliar a oferta de
cursos à distância, a Uni-
vesp contará com uma nova
estrutura para o corpo do-
cente. Serão cerca de 40 pro-
fessores, sendo 35 doutores
e cinco titulares, e um gru-

po de técnicos e tutores pa-
ra acompanhar os alunos no
desenvolvimento das ativi-
dades pela internet. No en-
tanto, a dinâmica de ensino
não terá nenhuma mudan-
ça: aulas à distância e en-
contro presencial pelo me-
nos uma vez por semana. 

Mesmo perto de se tor-
nar uma faculdade, a Uni-
vesp precisará ser creden-
ciada pelo Conselho Esta-
dual de Educação e o Mec
(Ministério da Educação)
para emitir diplomas aos
alunos. 

METRO

Ensino à distância
com curso superior

Projeto de lei pretende modificar a estrutura da Univesp até o meio do ano Iniciativa
propõe que a instituição seja a mais importante universidade virtual do país

15%
é o total de universitá-
rios no Brasil que 
estudam à distância. 

Origem da
Univesp
O programa da Univesp
foi criado em 2008 e
tem parceria com a
USP, Unesp e Unicamp.
Hoje a Univesp conta
com turmas de duas li-
cenciaturas – uma em
Ciências em parceria
com a USP e outra em
Pedagogia, com a
Unesp) e de duas espe-
cializações, – uma em
Ética, Valores e Saúde
na Escola e outra em
Ética, Valores e Cidada-
nia na Escola, ambas
conveniadas com a
USP. METRO

Cursos de licenciatura são os mais 
procurados nas graduações à distância

IMAGE SOURCE/DIRK LINDNER
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A Fundação Estudar oferece bolsas de es-
tudo para cursos de graduação e pós-gra-
duação no exterior em nove áreas dife-
rentes, entre elas administração, direito,
economia e relações internacionais. As
inscrições para as vagas de graduação vão
até o dia 31 de março e para as de pós-gra-
duação até dia 10 do mesmo mês. Mais in-
formações: www.processoseletivoestu-
dar.com.br ou no telefone (11) 4119-4410. 

Fundação Estudar
oferece bolsas

Fique de olho

Até dia 30 de abril, estudantes de cursos de
graduação e pós-graduação de universida-
des nacionais podem concorrer ao “2º Con-
curso Luso-Brasileiro de Cartum Universitá-
rio”. Os interessados devem divulgar dese-
nhos de humor nas seguintes categorias:
charge, caricatura, tiras em quadrinhos e
cartum. Os trabalhos devem ser enviados
pelos sites: www.intercom.org.br e
www.museudaimprensa.pt. 

Instituições oferecem bolsa para curso no exterior
Feira de intercâmbio expõe cursos de idiomas e MBA

Salão do Estudante terá 250 expositores

Criatividade e 
humor em foco

A edição deste ano do Salão do Estudante,
maior feira de intercâmbio da América La-
tina, será realizada nos dias 10 e 11 de
março das 10h às 13h, em São Paulo. No
evento, mais de 250 expositores apresen-
tarão informações diferenciadas sobre
cursos no exterior com sugestões de esco-
las, moradia, vistos, passagens e até op-

ções de seguro saúde. Os programas apre-
sentados na feira vão deste cursos de idio-
mas até pós-graduações e MBAs. O salão
será realizado no Centro de Eventos do
Colégio São Luis (rua Luis Coelho, 323,
Cerqueira César) e terá entrada franca. Pa-
ra mais informações e inscrições acesse o
site: www.salaodoestudante.com.br. 

A agência Experimento Intercâmbio Cultural
será um dos expositores do Salão do Estudante

Oportunidade para estudar nos EUA
Hoje é o último dia de incrições para con-
correr à bolsa de estudos nas áreas de ciên-
cias humanas e sociais na Universidade de
Columbia, em Nova York, Estados Unidos.
O programa, destinado para professores e
pesquisadores brasileiros, oferece a cada
ano uma bolsa de US$ 5 mil mensais, por
até nove meses, além de outros US$ 2 mil

para auxílio-instalação. O estudante tam-
bém tem direito a seguro-saúde, passagem
aérea de ida e volta e moradia no campus
da universidade. A inscrição deve ser feita
pela internet, com o preenchimento (em
inglês) do formulário de inscrição. Mais in-
formações pelo telefone (61) 2022-6668 ou
através do e-mail fulbright@capes.gov.br. 

DIVULGAÇÃO
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A polêmica em relação ao
local dos ensaios da Or-
questra Sinfônica Munici-
pal de Campinas ainda con-
tinua. Os concertos progra-
mados para acontecer em
março e abril foram sus-
pensos e os ensaios, previs-
tos para começarem hoje,
adiados. 

Com a interdição do
Centro de Convivência Cul-
tural em dezembro, a Or-
questra está, desde então,
sem local para ensaios e
apresentações. Devido ao
impasse, a programação se-
rá reformulada. 

Segundo a Secretaria de

Cultura, um relatório com
14 locações possíveis para
ensaios foi apresentado
ontem durante reunião
entre a comissão de músi-
cos, o maestro Victor Hu-
go Toro, o secretário de
Cultura Flávio Sanna e o
novo diretor interino, Ri-
cardo Braga. Entre as 14
opções levantadas, estão
os teatros da Universidade
Presbiteriana Mackenzie,
do colégio Bento Quirino,
o palco da Casa de Portu-
gal e até mesmo o plená-
rio da Câmara Municipal.
De acordo com o secretá-
rio de Cultura Flávio San-
na, espaços particulares
também estão sendo cogi-
tados, desde que parcerias
sejam firmadas e não haja
custos ao município. A de-
finição deve acontecer até
o fim da semana que vem.

METRO CAMPINAS

Sem local definido para ensaiar, 
programação da orquestra é suspensa

Diretor interino foi nomeado ontem
e 14 espaços são cogitados

Impasses adiam concertos
da Sinfônica de Campinas

“O descaso vem há
muitas gestões. 
A Cultura em
Campinas é
lastimável.”
DANIEL LESSA, MÚSICO DA SINFÔNICA

Definição de local deve ocorrer até semana que vem

DIVULGAÇÃO

Visita de
Zec Efron é
cancelada
A visita do ator nor-
te-americano Zec
Efron, agendada pa-
ra o começo da noi-
te de ontem, foi
cancelada. O ator
de High School Mu-
sical deveria partici-
par da inauguração
de uma loja no
Shopping Iguatemi
Campinas. 

A assessoria da
marca de roupas in-
formou que, por
medidas de segu-
rança, o evento no
shopping foi cance-
lado. O ator aten-
deu somente a im-
prensa em um ho-
tel da cidade.

METRO CAMPINAS

2
cultura

Sherlock Holmes precisará
mudar sua frase mais famo-
sa para “Elementar, minha
cara Watson”. Na série de
TV “Elementary”, da rede
norte-americana CBS, o de-
tetive terá uma assistente,
Joan Watson, vivida pela
ex-Pantera Lucy Liu. A atra-
ção estreará nos EUA em
2012 e ainda não há previ-
são de quando chegará ao
Brasil. 

O papel principal caberá
a Jonny Lee Miller (de
“Trainspotting” e da série
“Eli Stone”). Moradora do
Brooklyn, a senhorita Wat-
son entrará em sua vida
profissional após perder a
licença de médica cirurgiã
devido à morte acidental de
um paciente.

Outra mudança de “Ele-
mentary” é o local de atua-
ção da dupla, que agora in-

vestigará crimes em Nova
York – a história original os
coloca sempre em Londres.

O personagem Sherlock
Holmes caiu em domínio
público em 2000, o que sig-
nifica que todos os seus ro-
mances e contos podem ser
modificados sem a necessi-
dade de pedir autorização
para os herdeiros de Sir
Arthur Conan Doyle, autor
das histórias. METRO

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

Lucy Liu será assistente de Sherlock Holmes na TV

Nada elementar: Lucy Liu será Watson em série sobre Sherlock

Marca cancela 
visita
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Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroCPS

Você acha que a música de
Carlinhos Brown merecia ter
ganhado o Oscar? 

@frpsilva: Não merecia. É muita
babação.

@juninhor_k: Com toda certeza
deveria, sim. Mas vai ficar para a
próxima, infelizmente.

@g_morais: Achei a música muito
criativa, mas não sei se era digna de
um Oscar. Na verdade, não achei
nenhuma das duas (concorrentes)
excepcionais. Mas de qualquer
maneira, os brasileiros estavam
torcendo e ficaram tristes com o
resultado. 

Queda de ponte
Sou morador do Jardim Shangai e, há
algum tempo, uma ponte localizada
na rua 9 caiu por causa das fortes
chuvas. A ponte está caída até hoje e
nada foi feito. Já ligamos na prefei-
tura e fizemos a reclamação, mas eles
dizem que não há previsão para re-
paro. O problema é que a ponte faz
uma ligação importante e as pessoas
têm que dar a volta até o Hospital
Ouro Verde para conseguirem chegar
do outro lado. A pé, esse caminho
demora uma hora e meia – trajeto
que antes demorava poucos minutos.
Mais de mil pessoas foram prejudica-
das com esse problema, inclusive
crianças que precisam ir a escola
todos os dias. A ausência da ponte
atinge os bairros Shangai, Projeto
Uruguai e Recanto do Sol. Gostaria
que algo de concreto fosse feito.
Carlos Alberto Freitas – Campinas - SP

Outro lado
A prefeitura informou que a ponte
não será refeita porque não se pode
construir passarela em cima do cór-
rego. 

Leitor fala

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.camp@metrojornal.com.br

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Agitação e muitas conversas sem resultados objetivos. Dia de
especulações e insegurança em relação a parcerias e acordos
assumidos, ou contratos assinados.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia de impasses no setor profissional, muita gente dando
palpites e poucas soluções que realmente valham a pena.
Tente ficar longe de pessoas negativas.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Evite ser o bode expiatório de algumas situações onde as
pessoas não concordem com vantagens ou certos benefícios
que alguma minoria acabou recebendo.
Câncer (21/6 a 22/7)
Necessidade de dar fim em algumas coisas e situações que
não estão mais ajudando você a progredir. Continuar baten-
do na mesma tecla não vai adiantar.

Leão (23/7 a 22/8)
Corte o mal pela raiz, não deixe que algumas fofocas e intri-
gas cresçam e tomem volume, pois mais tarde será muito
mais difícil manter as coisas sob controle.
Virgem (23/8 a 22/9)
Dia de ajustes e adaptações para que as coisas possam ir
adiante. Pode ser necessário discutir amplamente algumas
situações para que elas sejam aprovadas.
Libra (23/9 a 22/10)
Impulsividade e despesas muito além do seu normal podem
levar seus amigos e parceiros a ficarem preocupados com os
gastos que você estiver realizando.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Não se perca em muitas palavras e pouca ação. Você estará
correndo o risco de ser mal interpretado ou duramente criti-
cado, o que não vai ser nada fácil.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Clima de fofocas, muitos comentários e tudo sendo distorcido
à vontade. Saia desta seara enquanto é tempo, para não ser
confundido no meio da confusão.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Se você já fez o seu dever de casa, hoje tem passe livre em rela-
ção aos problemas que poderão surgir. Tenha em mente que
muitos deles são especulações.
Aquário (21/1 a 19/2)
Hoje, diante das dificuldades claramente expostas, você terá a
sua chance de mostrar suas ideias e ser a pessoa que pode fa-
zer as coisas acontecerem.
Peixes (20/2 a 20/3)
Não deixe que a superficialidade das pessoas lhe magoem,
elas estarão falando muito mais do que realmente pensam ou
são. Não se deixe iludir facilmente.

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

PS Vita 
vai custar 
R$ 1,6 mil

Videogame portátil da Sony
chega às lojas no próximo dia 
2 de março com preço elevado
A Sony anunciou ontem o
lançamento do PlaySata-
tion Vita no Brasil. O por-
tátil chega às lojas no pró-
ximo dia 2 de março com
preço fixado em R$ 1.599.

Até abril, o aparelho só
será vendido em um pa-
cote desenvolvido para o
mercado latino-america-
no, que inclui o jogo
Modnation Racers, um
cartão de memória de 4
Gbytes e um estojo para o
videogame. Os outros jo-
gos serão vendidos em
cartões que vão custar R$
200 ou na loja virtual
PlayStation Network – na
maioria dos casos pelo
preço de R$ 169.

Os preços são mais al-
tos do que na maioria

dos países. Nos EUA, por
exemplo, a mesma ver-
são, também sem cone-
xão 3G, sai por US$ 250
(R$ 430). “Há uma série
de impostos cobrados so-
bre os videogames e os
jogos, por isso, o valor
do Vita no Brasil é mais
alto em comparação
com outros países”, justi-
ficou Glauco Rozner, ge-
rente-geral de PlaySta-
tion da Sony Brasil, du-
rante o evento de lança-
mento. METRO

Ainda não há previsão de lançamento 
do modelo com conexão 3G no país

INA FASSBENDER/REUTERS

25jogos para o no-
vo console da

Sony estarão dispo-
níveis para os ga-
mers brasileiros até
o fim de março.



A Seleção Brasileira come-
çou 2012 como terminou
2011: com um time sem
criatividade, sem inspira-
ção, taticamente confuso
e longe do que a torcida
espera ver na Copa do
Mundo de 2014. Foi o que
se viu na vitória sem sabor
contra a Bósnia, por 2 a 1,
ontem, na cidade suíça de
St. Gallen, no primeiro
amistoso do time verde-
amarelo no ano. 

Ronaldinho e Neymar
sumiram diante da sele-
ção que é apenas a 19ª no
ranking da Fifa e que está
fora da Eurocopa. O late-
ral Marcelo abriu o placar
para o Brasil aos 3 minu-
tos de jogo. Ao contrário
do que se esperava, o Bra-
sil não partiu para cima,
nem conseguiu aproveitar
os espaços. 

Pelo contrário, a Bósnia
foi quem mais finalizou.
Júlio César falhou no gol
de Ibisevic, aos 13 minu-
tos em seguida e o jogo
caiu na monotonia. Ney-
mar cresceu um pouco de
produção após a saída de
R10 para entrada de Gan-
so, mas ainda longe do jo-
gador que costuma ser
com a camisa do Santos. 

O gol contra de Papac,
no penúltimo minuto de
jogo, livrou o Brasil do
empate, mas não da preo-
cupação por não ter um
time apresentável a pou-
co mais de um ano da Co-
pa das Confederações. A
Seleção enfrenta agora a
Dinamarca, dia 26 de
maio, em Hamburgo, na
Alemanha. 

METRO

Gol contra
salva o
Brasil

MASTRANGELO REINO/FRAME/FOLHAPRESS
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CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

CORINTHIANS    26 8 13 10

GUARANI 22 7 14 6

PALMEIRAS 22 6 21 9

SANTOS 21 6 25 15

MOGI MIRIM 19 6 14 4

SÃO PAULO 19 5 23 9

BRAGANTINO 15 4 21 2

LINENSE 15 4 19 0

PONTE PRETA 15 4 19 0

PAULISTA 13 4 15 2

MIRASSOL 13 3 16 4

PORTUGUESA 13 3 10 0

SÃO CAETANO 12 3 11 0

GUARATINGUETÁ 9 3 13 -10

ITUANO 8 2 9 -7

OESTE 8 1 12 -3

COMERCIAL 7 2 9 -11

CATANDUVENSE 7 1 11 -7

BOTAFOGO 6 2 6 -15

XV DE PIRACICABA 5 1 10 -8

Classificados para as oitavas
Rebaixados para a Série A2

Paulistão
11ª rodada

HOJE

BRAGANTINO x COMERCIAL

17h

GUARANI x SANTOS

19h30

MOGI MIRIM x PORTUGUESA

19h30

ITUANO x PAULISTA

19h30

MIRASSOL x XV DE PIRACICABA

19h30

CORINTHIANS x CATANDUVENSE

22h

LINENSE x PALMEIRAS

22h

AMANHÃ

SÃO CAETANO x OESTE

19h30

SÃO PAULO x GUARATINGUETÁ

19h30

BOTAFOGO x PONTE PRETA

21h

Apesar de estar invicto no
Campeonato Paulista, o
Verdão não sai de campo
com os três pontos há duas
rodadas. Após empate con-
tra Oeste e São Paulo, o ti-
me do Palestra Itália não
apenas perdeu a liderança
da competição para o rival
Corinthians, como foi supe-
rado também pelo Guarani.

A expectativa dos palmei-
renses, entretanto, é gran-

de, especialmente pela pre-
sença do atacante Barcos.
Com quatro gols em cinco
partidas, o argentino é a re-
ferência no ataque e a espe-
rança de gols para o duelo
desta noite, às 22h, diante
do Linense, fora de casa.  

“Tive a possibilidade de
fazer gols e isso ajuda a
dar tranquilidade ao time.
Espero que consiga cola-
borar neste jogo tam-

bém”, disse o “Pirata”. 

Retorno do Santo
O período de férias que o
ex-goleiro Marcos tirou
após pendurar as chuteiras
durou apenas dois meses.
Ontem ele assinou um con-
trato de dois anos e será
embaixador do Palmeiras
neste período.

No vínculo como jogador
já havia um acerto para es-

sa renovação. Agora, ele se-
rá utilizado em diversas
ações de marketing promo-
vidas pelo clube. METRO

Barcos é o artilheiro 

do Verdão na temporada

Palmeiras tenta reencontrar a vitória

No primeiro amistoso do ano, Seleção joga mal e
derrota a Bósnia graças ao gol contra do rival Papac,
aos 44 minutos do segundo tempo

Brasileiros comemoram gol contra da 

Bósnia que deu a vitória à Seleção

Brasil: Júlio César; Daniel Alves, David Luiz, Thiago
Silva e Marcelo; Sandro (Elias), Fernandinho, Herna-
nes (Hulk) e Ronaldinho (Ganso); Neymar (Jonas) e
Damião (Lucas). Técnico: Mano Menezes

• Gols: Marcelo, aos 3, e Ibisevic,  aos 12 minutos do 1º tempo; e Papac
(contra), aos 44 minutos do 2º • Arbitragem: Sascha Kever (SUI), auxi-
liado por Raffael Zeder (SUI) e Devis Dettamanti (SUI)

Bósnia: Asmir Begović; Saša Papac, Emir Spahić, Bo-
ris Pandža e Rahimić; Sanel Jahić, Miralem Pjanić
(Maletić), Misimović (Ibricic) e Medunjanin (Zahiro-
vić); Dzeko e Ibišević (Salihović). Técnico: Safet Susic

2
1

x

21 jogos tem Mano
Menezes no co-

mando da Seleção até
agora, com 13 vitó-
rias, cinco empates e
três derrotas.

ROBERTO VAZQUEZ/ FUTURA PRESS



Se confirmar mudança da F-1 para a Indy, Rubens Barrichello será 
o 12º piloto brasileiro a entrar no time dos que trocaram de categoria 

Rubinho fez cinco dias 
de testes na Indy

Da F-1 para a Indy
Piloto Anos na F-1 Anos na Indy 

Nelson 
Piquet

Chico 
Serra

Raul 
Boesel

Roberto 
Moreno

Christian 
Fittipaldi 

Maurício 
Gugelmin

Tarso 
Marques

Enrique 
Bernoldi

Cristiano 
da Matta

Antonio 
Pizzonia

1970 a 1980 
(Campeão em 
1972 e 1974)

1984 a 1996 
(Campeão 
em 1989)

1988 
a 1992 

1993 
a 2001 

1992 
a 1994 

1995 
a 2002 

1996, 1997 
e 2001 

1999, 
2000, 2004 

e 2005 

2001 
e 2002 

2008 

2003 
e 2004 

1999 a 
2002, 2005 

e 2006 

2003 
a 2005 

2006 
e 2008

1978 a 1991 
(Campeão em 
1981, 1983 e 

1987)

1992 
e 1993

1981 
a 1983

1985 

1982 
e 1983 

1985 
a 1999

1981, 1987, 
1989 a 1992 

e 1995 

1985, 1986, 
1994, 1997 

a 2001 e 
2007

Emerson Fittipaldi foi o 
único brasileiro saído da 
Fórmula 1 que conquistou 
título na Indy

Piloto Anos na F-1 Anos na Indy 

Emerson 
Fittipaldi 

Amanhã, às 12h, os olhos do
automobilismo estarão vol-
tados para o WTC Conven-
tion Center, na Zona Sul de
São Paulo. Neste horário,
Rubens Barrichello anuncia
o seu futuro. Com grandes
chances de acertar com a KV
Racing, da Fóruma Indy, o
ex-piloto da Fórmula 1 pode
se tornar o 12o brasileiro a
fazer essa troca de categoria.

E o espelho para Rubinho
seria Emerson Fittipaldi,  pri-
meiro piloto do país a levar o
título da F-1, e que levou a
mudança a sério: passou 13
anos nas pistas americanas.
O bicampeão da F-1, inclusi-
ve, ganhou o título da Indy
em 1989 e venceu a tradicio-
nal prova das 500 Milhas de
Indianápolis duas vezes. 

Outros pilotos, assim co-
mo Fittipaldi, construíram
carreira sólida na Indy de-
pois que deixaram a F-1. É o
caso de Raul Boesel, Maurí-
cio Gugelmin e Roberto Pu-
po Moreno. Outros, como
Chico Serra, seguiram os
passos de Nelson Piquet e
disputaram poucas provas
nos Estados Unidos.

Christian Fittipaldi, Tarso
Marques, Enrique Bernoldi,
Cristiano da Matta e Anto-
nio Pizzonia completam a
lista dos desbravadores.

Reforço 
de peso

1 brasileiro que foi
da F-1 para a Indy

conquistou a catego-
ria: Emerson Fittipaldi
levantou o caneco na
temporada de 1989.

“Fiz testes muito bons na Fórmula Indy,
e com toda a experiência que eu tenho,
me sinto um garoto, pois ainda estou
conhecendo o carro da categoria.”
RUBENS BARRICHELLO

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

O Corinthians estará mo-
dificado mais uma vez. Pa-
ra a partida contra a Ca-
tanduvense, hoje, às 22h,
no Pacaembu, pela 11a ro-
dada do Paulistão, o técni-
co Tite deixará de fora um
dos principais jogadores
do alvinegro nos últimos
anos: o incansável volante
Ralf. Em compensação, o
lateral-direito Alessandro,
o meia Danilo e o centroa-
vante Liedson têm retorno
garantido.

E a preocupação do trei-
nador com Ralf tem um
motivo: o jogador não tem
um reserva imediato à al-
tura e, até agora, só não
participou da partida con-
tra o São Caetano.

Como o time é líder com
quatro pontos de vanta-
gem para o segundo colo-
cado, Tite poupará Ralf pa-
ra que ele jogue no clássi-
co de domingo diante do
Santos. 

Chinês
O Timão prepara uma che-
gada de craque para o chi-
nês Chen Zhizhao. O joga-
dor será apresentado ama-
nhã, às 13h, no Parque
São Jorge. O meia-atacante
de 23 anos será chamado
apenas de Zizao para faci-
litar a compreensão. 

METRO

Ralf, enfim,
ganha folga
no Timão

Corinthians: Julio Ce-

sar; Alessandro, Chi-

cão, Wallace e Fábio

Santos; Edenílson,

Paulinho, Alex e Danilo; Willian e

Liedson. Técnico: Tite

Estádio: Pacaembu, 
em São Paulo, às 22h
Transmissão: 

Rádio Bandeirantes

Catanduvense: Filippi;

Sidraílson, Cléber, Ed-

nei e Anderson Paim;

Fabinho, R.Oliveira, Du

e Nenê Bonilha; Diniz e Tiago Mi-

neiro. Técnico: Roberval Davino

EJ Viso acerta
retorno à KV 
INDY. A equipe KV Racing
anunciou que o venezue-
lano EJ Viso será o piloto
da equipe nesta tempora-
da do Campeonato Mun-
dial de Fórmula Indy. O
piloto, que irá fazer sua
quinta temporada na ca-
tegoria, guiará o carro de
numero 5.

“Estou muito feliz por
estar de volta. No ano pas-
sado fiz um bom trabalho,
mesmo que os resultados
não tenham refletido”,
disse. METRO

Pelé pode
correr com a
tocha olímpica
JOGOS. Os organizadores da
Olimpíada querem perso-
nalidades famosas para di-
vulgar a competição de
Londres, em julho. se-
gundo o site inglês “Mir-
ror”, foram convidados
para carregar a tocha
olímpica Pelé, os atores
Will Smith e Jackie Chan e
a cantora Kylie Minogue. 

O revezamento da tocha,
que será transportada por
oito mil corredores, come-
ça em 19 de maio. METRO

Murray avança
em Dubai
TÊNIS. Na sua estreia no
ATP 500 de Dubai, Andy
Murray sofreu, mas conse-
guiu vencer o veterano
alemão Michael Berrer
(116o). O inglês, número 4
do mundo, precisou de
três sets para se manter
vivo nos Emirados Árabes.
Com parciais de 6/3, 4/6 e
6/4, Murray avança para
enfrentar o suíço Marco
Chiudinelli.

METRO

Breves
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Voltar a vencer sobre o ti-
me mais forte do país. Essa
é a missão do Guarani na
noite de hoje no estádio
Brinco de Ouro. Como
trunfo, o Bugre terá a au-
sência de Rafael, Neymar e
Ganso do lado adversário.  

Sem Neymar e Ganso, o
Peixe perde muito de sua
força. “Pelo menos 40%”,
disse o lateral esquerdo
Bruno Recife.

Vadão terá o time com-
pleto para se recuperar da
última derrota, diante do

Guaratinguetá. Domingos
volta na zaga e Fábio Bahia
no meio. Bruno Perez será
mantido na lateral direita.

O torcedor bugrino espe-
ra outra boa atuação con-
tra um grande. O Guarani
já conseguiu segurar o São
Paulo no Morumbi.

Os ingressos estão sendo
vendidos nas bilheterias do
clube, pelo preço de R$ 30
e R$ 15 – meia entrada. O
jogo será transmitido pela
Rádio Bandeirantes, AM
1.170. METRO CAMPINAS

Bugre quer reação hoje diante do Santos embalado

Olho 
no Peixe

THOMAZ MAROSTEGAN/METRO CAMPINAS

esporte www.readmetro.com
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Guarani: Emerson; Bruno

Peres, Domingos, Neto e

B. Recife; W. Monteiro, F.

Bahia, D. Sacramento e

Fumagalli; Fabinho e Ronaldo.

Técnico: Vadão

Estádio: Brinco de Ouro, em
Campinas, às 19h30

Santos: Aranha; Crystian,

Edu Dracena, Durval e

Juan; Arouca, Henrique,

Ibson e Elano; Alan Kardec e Borges. 

Técnico: Muricy Ramalho

A2: Red Bull quer 
voltar a vencer
O Red Bull tenta hoje vol-
tar a vencer na Série A2 do
Campeonato Paulista.
Após vencer as sete pri-
meiras na competição, a
equipe comandada por
Sérgio Guedes não vence
há três jogos.   

A partida está marcada
para às 18h, no Moisés Lu-
carelli. Os ingressos cus-
tam R$ 10 e R$ 5 (meia). 

METRO CAMPINAS

Kleina faz 7
alterações no
time titular
O técnico Gilson Kleina,
motivado pelos desfalques
e pela inconsistência do ti-
me nas últimas partidas,
decidiu mudar bastante a
equipe que enfrenta o Bota-
fogo, amanhã, em Ribeirão
Preto. Serão sete novidades
entre os titulares.

Na zaga, três nomes no-
vos: João Paulo vai para a
lateral direita, já que os
dois atletas da posição es-
tão suspensos – Guilherme
e Cicinho. Na zaga, uma
nova dupla: Wescley e Die-
go. O meio Campo terá Xa-
ves, Agenor, Gerson e Caio,
já que Renato Cajá foi ex-
pulso na última partida. 

Na frente, Kleina vai
contar com Enrico e a es-
treia de Roger, que mar-
cou dois gols no último co-
letivo.

A Ponte Preta saiu do G8
na última rodada, após a
derrota para o Santos. O ge-
rente de futebol, Marcus
Vinícius, afirmou que acre-
dita em uma boa campa-
nha dentro do estadual.

METRO CAMPINAS

O Medley tenta hoje diante
do UFRJ sua terceira vitória
seguida e a classificação an-
tecipada para as quartas-de-
final da Superliga. O time
está na 7ª posição, 11 pon-
tos a frente do Volta Redon-
da, primeira equipe fora da
zona de classificação. O jogo
será às 19h30, no Taquaral. 

METRO CAMPINAS

Touro é o líder da A2

DIVULGAÇÃO

Equipe é a 7ª colocada

CINARA PICCOLO/PHOTO&GRAFIA

Medley pode se
classificar hoje
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